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صدور التعليمات الخاصة في تنظيم التداول والتعامل مع أكياس البالستيك في منطقة العقبة
 االقتصادية الخاصة بالجريدة الرسمية

صدر  في يوم الثالثاء الموافق  16/ 8/2021  وبالجريدة الرسمية   التعليمات الخاصة  في تنظيم التداول والتعامل مع
اكياس البالستيك في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وبعد صدور هذه التعليمات   " تعليمات تنظيم التداول
والتعامل مع اكياس البالستيك رقم ( 4 ) في منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة لسنة 2021 " والتي صدرت بمقتضى
المادة رقم ( 5 ) من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة وتعديالته رقم 21/ لسنة 2001

ستصبح  بعد ( 180 يوم  )  من صدورها بالجريدة الرسمية  نافذة .
وشكلت بموجب هذه التعليمات الصادرة  عن سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة لجنة باسم "  اللجنة الفنية
اإلدارية لتنظيم التداول والتعامل مع أكياس التسوق»  في العقبة  ، ويعين رئيس اللجنة عضوين من كادر السلطة
من ذوي الخبرة واإلختصاص  في مجال البيئة والمواد الكيماوية  ومندوبين عن مديرية جمرك العقبة وغرفة تجارة
العقبة ومؤسسة الغذاء والدواء في مديرية العقبة ومؤسسة المواصفات والمقاييس وعن اإلدارة  الملكية لحماية
البيئة ،  وتتولى اللجنة تنظيم إدارة وتداول أكياس التسوق بشتى أنواعها " بالستيكية - ورقية- قماشية"داخل
المنطقة الخاصة، وتنظيم آلية استيراد أكياس التسوق من وإلى المنطقة الخاصة بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف
تقليل استخدامها  واإلتجاه نحو تداول األكياس الورقية والقماشية ، ووضع معايير خاصة للتفتيش والرقابة على
المنشآت والجهات المنتجة والمستهلكة لألكياس البالستيكية  واعتماد أفضل خيارات أكياس التسوق القماشية

والورقية الصديقة للبيئة وتداولها من قبل فئات المجتمع المختلفة في المنطقة. 
ويعاقب كل من يخالف أحكام التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون. ونصت التعليمات على منع تداول
األكياس البالستيكية  و التي تقل سماكتها عن ( 20 )ميكرونا كما يجب ان ال تزيد نسبة التفاوت في السماكة على 10
% من الكيس، كما نصت على منع المخابز في المنطقة تعبئة مادة الخبز بكافة انواعه بأكياس بالستيكية  على أن يتم

استخدام بدائل بيئية  .



صور عن " تعليمات تنظيم التداول والتعامل مع اكياس البالستيك رقم (  4 ) في منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة لسنة /  2001  "
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